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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z radnice aneb co je nového v obci
Ve ejná zasedání zastupitelstva obce
Od zvolení nového vedení obce dne 15. 11. 2010 se konala již ty i ádná zasedání zastupitelstva obce
Velký Osek, a to ve dnech 13. 12. 2010, 30. 12. 2010, 25. 1. 2011 a 22. 2. 2011. Všechna zasedání jsou
ve ejná a v roce 2011 se budou konat s výjimkou letních m síc (v ervenci a srpnu zasedání nejsou)
a m síce zá í (13. zá í) vždy poslední úterý v m síci od 19 hod. v zasedací místnosti na obecním ú ad
obce Velký Osek. Neváhejte a p ij te se ptát svých volených zástupc .
Nejd ležit jšími okruhy dosavadních zasedání zastupitelstva obce bylo projednávání finan ního
hospoda ení a majetku obce.
1. Platby od ob an – vodné, sto né, odpady, pé e pro seniory
Zastupitelstvo obce Velký Osek na t chto zasedáních rozhodlo usnesením:
- o stanovení poplatku za komunální odpad na jednoho ob ana ve výši 500 K /rok 2011, osvobozeni jsou
pouze ob ané s pr kazem ZTP/P; platba probíhá do konce b ezna 2011; popelnice neozna ené od 1.
dubna 2011 novou známkou nebudou vyvezeny;
- o stanovení vodného na rok 2011 ve výši 25,44 K /m3 (bez DPH) a sto ného na rok 2011
ve výši 38,88 K /m3 (bez DPH);
- o stanovení paušální m sí ní úhrady za poskytování služeb senior m prost ednictvím pracovnic obce,
a to bu ve výši 800 K za služby donáška ob d 5x v týdnu, 5x v týdnu donáška nákupu, 1x v týdnu
úklid obývané místnosti a 1x za 3 m síce umytí oken, nebo ve výši 400 K za službu donáška ob d
po celý m síc; zájemce si m že u pracovnic podle jejich možností objednat nepravidelné využívání t chto
služeb nebo i jiné služby podle následujícího ceníku:
a) 1 x donáška nákupu = 50 K ,
b) 1 x donáška ob da = 30 K ,
c) 1 x úklid obývané místnosti = 150 K /hod.,
d) 1 x donáška uhlí, odnos popela = 50 K ,
e) 1 x mytí oken = 150 K /hod.,
f) 1 x praní + žehlení = 200 K /pra ka.
Pro využití t chto služeb je možné využít formulá e na obecním ú ad .
Od vodn ní t chto navýšení (až na odpady, kde je poplatek zachován jako v lo ském roce)
je logické. Obec totiž po dlouhou dobu tyto služby výrazn doplácela ze svého rozpo tu,
a proto jí nezbývalo mnoho pen z na investice a rekonstrukce. Obec v zájmu ob an v sou asnosti tyto
služby významn dotuje nad své finan ní možnosti. Na doplatku za sto né tak obec dluží provozovateli
kanalizace VODOS Kolín cca 3,5 mil. K (o tom v jiném lánku v tomto ísle Ose anu). Od navýšení
plateb o ekáváme zpomalení r stu dluhu a v ur ité fázi dokonce jeho zastavení a postupné splácení. Jde
o to najít vyváženost mezi platbou od individuálních poplatník (ob an ) a p im eným p ísp vkem obce.
P estože o ekáváme nár st cen t chto služeb, chceme, aby podíl p ísp vku obce
na jejich kone nou cenu z stat ustálený. Podíl obce je d ležitý, protože pokud by tak ne inila,
pak by ceny za tyto služby byly stanoveny ist jejich dodavatelem bez efektivní kontroly ze strany obce,
a pro n které ob any by to znamenalo ekonomicky neúnosné zatížení rodinného rozpo tu. V sou asnosti
je tedy pro ob any výhodn jší mírné zdražení, než aby obec úpln „vyklidila pole“ komer ním subjekt m.
2. Kácení strom
Zastupitelstvo obce a jeho výbor životního prost edí se zabývaly i vydáváním povolení ke kácení strom .
Takové povolení je pot eba získat vždy, pokud jde o okrasný strom s obvodem kmene v tším než 80 cm
m eným ve 130 cm výšky nad zemí. Za takovou žádost by od 22. 2. 2011 m l ob an (žadatel) zaplatit
obci do tzv. „Fondu obecní zelen “ dar vypo tený podle délky obvodu kmene a to následujícím
zp sobem:
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A) strom s obvodem kmene m eným ve výšce 130 cm nad zemí
1) 80 – 100 cm ………100 K ,
2) 100 – 130 cm ……. 200 K ,
3) 130 cm a více ……. 300 K ,
B) k oví (ke ové porosty) s plochou v tší než 40 m2 ……… 200 K .
Obecní ú ad má právo na izovat za každý pokácený strom náhradní výsadbu v etn následné pé e
o ni až po dobu 5 let, aby nemizela zele v obci. Ovšem nová výsadba, tj. stromek s ko enovým balem
a s následnou 5-letou pé í o n j (zalévání, p ivázání), se m že vyšplhat až k 10 tis. K . Tento dar
má jednak ušet it náklady ob an spojené s kácením strom a zárove tak obec získá prost edky
na racionální a soustavnou údržbu ve ejné zelen a výsadbu nových strom na ve ejných prostranstvích.
3. Dar na kanalizaci
Od 14. února do 28 února 2011 roznášela obecní policie obce Velký Osek výzvu starosty obce
k zaplacení daru na kanalizaci. Touto formou jsem oslovil vlastníky nemovitostí nebo ádné uživatele
kanalizace, kte í dosud neposkytli finan ní dar nebo p ísp vek obci na výstavbu kanalizace ve výši 15 tis.
K za p ipojený rodinný d m nebo 5 tis. K za p ipojený byt. Tento požadavek ze strany obce na finan ní
spoluú ast ob an byl p ijat usnesením zastupitelstva obce dne 27. 6. 2002. Výše daru vychází z náklad
na p ipojení každé jednotlivé nemovitosti, které iní cca 85 tis. - 100 tis. K (plastová šachta, výkopové
práce, spoušt cí ventil).
Je pochopitelné, že se mnoho lidí ptá, pro tuto výzvu roznáší obecní policie, ale vedlo k tomu n kolik
dobrých d vod :
a) aby byla výzva doru ena správné osob ;
b) aby se ob ané seznámili se strážníky obecní policie osobn ;
c) aby se ušet ily náklady na poštovné;
d) aby se omezil výskyt nedoru ených výzev.
Ne, nejde ze strany starosty obce a obecní policie o nátlakovou akci k zaplacení daru. Ano,
dar je dobrovolný, každá osoba, jíž byla výzva doru ena, se m že sama svobodn rozhodnout,
zda zaplatí i ne. Každý pot ebuje své d vody k tomu, že dar poskytne, což závisí nap . na jeho
finan ních možnostech, i zda mu kanalizace opravdu funguje. V p ípad , že se doty ná osoba rozhodne
dar zaplatit, zváží jak rychle chce dar obci uhradit. Výhoda poskytnutí p ísp vku formou daru je v tom,
že jej lze uplatnit p i ro ním zú tování daní za p íslušný rok a snížit si tak základ dan z p íjmu.
Na obecním ú ad
je možné se dohodnout na „splátkovém kalendá i“ takového daru;
je jen na odpov dnosti dané osoby, zda dar bude v t chto termínech platit i ne.
Rozhodn se tímto postupem nedopouští obec nezákonného jednání. Pokud má n kdo jakékoliv
pochybnosti, jsem p ipraven je kdykoliv zodpov d t. Jsem si dob e v dom toho, že mnoho ob an
je v ur ité finan ní tísni a není v mém zájmu je dostat do ješt v tších potíží. Proto se p ikláním k principu
dobrovolnosti a morálnosti, tj. v p ípad , že bude uzav ena dohoda s termíny, je férové pro ob strany,
dárce (ob an) i obdarovaného (obec), aby v d li, že dar bude skute n splácen, i když po malých
ástkách v delším termínu (zpravidla ovšem do 12 m síc ). Každá koruna na p íjmu obce znamená
o korunu snížení jejích dluh .
Pokud n která z vyzvaných osob nezaplatí, nemusí se obávat, že bude n kde zve ejn no její jméno,
nebo že ji n kdo odpojí od kanalizace. Toto se rozhodn nestane, ani to nebylo zám rem této výzvy.
Byla-li n komu výzvou i zp sobem jejího doru ení prost ednictvím obecní policie zp sobena újma,
i jeho blízkým, a to zejména psychická, pak prosím p ijm te mou omluvu.
4. Rozpo et obce na rok 2011
Rozpo et obce na rok 2011 byl p ipraven v relativn velmi krátkém asovém termínu b hem m síce
prosince 2010. Celkové p íjmy byly schváleny zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2010
ve výši 24,463 mil. K a výdaje rovn ž v této výši. Nejvíce p íjm o ekává obec z da ových výnos
a místních poplatk , cca 18 mil. K . Diskutabilní položkou v p íjmech je navrácení p j ky 2,5 mil. K
od spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s. k 30. 6. 2011. Tyto peníze by pak m la obec zaplatit
spole nosti Písek-Beton, a. s., do 31. 12. 2011.
Pokud jde o výdaje, pak jedním z nejvyšších výdaj obce budou v tomto roce odpady za cca 2,5 mil. K
a údržba ve ejného prostranství, cca 750 tis. K . Pé e o seniory vyjde obec na cca 1,4 mil. K . Provoz
základní školy a mate ské školky je rovn ž nákladný, a to kolem 4 mil. K (škola 2,3 mil. K , školka
1,7 mil. K ). Bezpe nost a po ádek v obci, v etn zajišt ní funk nosti hasi ské jednotky, vychází
na cca 1,1 mil. K . Chod obecního ú adu, tj. matriky, CZECH Pointu, v etn údržby ostatních nemovitostí
je cca 4 mil. K .
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Obec se rovn ž rozhodla podpo it místní spolky, a to následovn :
FK Viktoria Velký Osek – 45 tis. K , Fotbalová škola Velký Osek - 20 tis. K , TJ Sokol Velký Osek 40 tis. K , rybá i - 20 tis. K , myslivci - 20 tis. K , Nad je, o.p.s. – 40 tis. K . Obec, resp. Komise
pro spolupráci se spolky, ješt zvažuje podporu jiným akcím (nap . Máje) nebo spolk m (nap . v ela i).
P edvídána je i jistá rezerva, resp. prost edky na spolufinancování dotací, investic a rekonstrukcí,
a to ve výši cca 1,5 mil. K .
5. Velkoosecká sportovní, a.s.
S ohledem na velký zájem ob an o toto téma musím konstatovat, že tém všechny p edvolební
p edpov di ohledn existence a fungování této spole nosti se pomalu, ale jist , napl ují.
P edevším, spole nost má dluh cca 8 mil. K , a to z d vodu nezaplacených prací na projektových
dokumentacích a urbanistických studiích Národního brusla ského stadionu (NBS). Smlouvu
o prodeji akcií spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s., kterou schválilo na posledním zasedání dne
12. 10. 2010 „staré“ zastupitelstvo, se po seznámení se stavem spole nosti pan Petr Novák, trenér
Martiny Sáblíkové, dobrovoln rozhodl nepodepsat. Naopak p islíbil, že se jasn vyjád í k reálnosti
zám ru výstavby NBS do konce m síce b ezna 2011, zejména zda opravdu existuje vážný
a d v ryhodný investor i ne a v jakém asovém horizontu by tu hala mohla stát. V p ípad , že takový
zájemce bude, pak je vedení obce p ipraveno jednat o smluvních podmínkách spolupráce s ním tak,
aby ochránilo obec p ed negativními dopady na její hospoda ení i život ob an .
Na zasedání dne 22. 2. 2011 byl pod tlakem okolností vym n n len p edstavenstva spole nosti pan
Ladislav Melichar za Mgr. Pavla Drahovzala, starostu obce. T mito okolnostmi je skute nost, že p edseda
p edstavenstva spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s. Ing. Ji í Otta a místop edseda p edstavenstva
Martin Koška, podepsali dne 14. 2. 2011 notá ský zápis obsahující souhlas s exekucí ve výši cca 1,5 mil.
K na majetek spole nosti, tedy de facto na majetek obce Velký Osek, když do 15. b ezna 2011 neuhradí
500 tis. K jednomu z v itel spole nosti. Tímto v itelem je Ing. arch. Navrátil, autor architektonického
a urbanistického ešení NBS. A koliv byli lenové zastupitelstva obce z úst místop edsedy
p edstavenstva ujiš ováni ješt dne 16. 2. 2011, že spole nost tyto závazky ur it zaplatí do 15. 3.
a žádná exekuce nehrozí, hned na druhý den, 17. 2. 2011, požádal p edseda p edstavenstva
Ing. Otta obec o p j ku cca 8 mil. K , aby mohla spole nost za ít postupn splácet závazky svým
v itel m. Je tedy na míst otázka, zda už v dob podpisu notá ského zápisu v d l, že spole nost nemá
peníze na zaplacení. Jako p edseda p edstavenstva spole nosti má podle obchodního zákoníku vždy
jednat s pé í ádného hospodá e, a proto má i v d t, v jaké finan ní situaci se spole nost nachází
a co si tedy m že dovolit podepsat. Notá ským zápisem p ipravil obec o možnost jednat s v iteli
spole nosti o splácení závazk
i o jiném možném ešení. Podle záznam této spole nosti není ani
pr kazné, zda n jaký vážný investor v bec kdy existoval.
Zm na ve vedení spole nosti a zavedení nového pravidla, že vždy rozhoduje p edstavenstvo spole nosti
jednohlasn (a nikoliv pouze 2 ze 3 len jako dosud) má zajistit, aby nedošlo k dalšímu zadlužování
spole nosti a tím ohrožení majetku obce.
6. Ba ovka
Dne 11. 2. 2011 se starosta obce dohodl se zástupci Agentury ochrany p írody a krajiny (Správa
chrán né krajinné oblasti Koko ínsko) a se zástupcem Povodí Labe, s. p., že z vodního toku Ba ovka
m že obec v lese pod sb rnými surovinami až po rameno Starého Labe odstranit všechny napadané
stromy. Akce by m la být provedena do 20. b ezna 2011, a to ve spolupráci s dobrovolníky i nájemcem
les panem Novákem – Lesní innost. V druhé polovin roku by m lo Povodí Labe, s. p., provést údržbu
koryta Ba ovky na území obce, ale je nutné, aby si všichni majitelé (uživatelé) p ilehlých nemovitostí,
kte í vypouští odpadní vody do Ba ovky, opat ili povolení vodoprávního ú adu v Kolín . Pokud
se tak nestane do poloviny roku 2011, bude muset Povodí Labe, s. p., tato nezákonná vyúst ní
do Ba ovky odstranit (ucpat, u íznout).
7. Doprava v obci
V únoru a po átkem b ezna byla a jsou vedena jednání s odborem dopravy v Kolín o možných
zp sobech usm r ování dopravy v obci Velký Osek. Jedním z navrhovaných opat ení je zejména
dopravní studie, o intenzit dopravy, pak m ení rychlosti a dopravní zna ení. Rovn ž bylo p istoupeno
k upozor ování neukázn ných idi , že parkují na nevhodných místech, nap . chodníku apod. Obecní
policie obce Velký Osek pak nemá jinou možnost, než napomínat nebo pokutovat všechny idi e,
kte í porušují zákon, a to bez ohledu na jejich pobyt v obci Velký Osek. Pokud by tak strážníci ne inili,
sami by se dopustili protizákonného jednání.
8. Kanalizace a vodovod
V sou asnosti vedení obce komunikuje s projektanty, jak má vypadat a kolik má stát dobudování
kanalizace v obci Velký Osek. Nevyskytnou-li se vážné problémy, pak by obec mohla na podzim tohoto
roku podat žádost o evropskou dotaci na kanalizaci a bude-li podpo ena, pak v roce 2013 bude možné
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zahájit dostavbu kanalizace v obci. Ovšem bez finan ní spoluú asti ob an se z ejm neobejdeme,
jelikož náklady jsou odhadovány ve výši cca 100 mil. K a dotace pokryje 80 – 90 % této ástky.
V p ípad , že by obec dotaci na kanalizaci neobdržela (nebude vypsán dota ní titul, nebo nebude žádost
podpo ena), pak musíme za ít pracovat na jiném ešení, jak financovat její dostavbu a doba realizace
by se tak mohla výrazn prodloužit.
Dalším uvažovaným zám rem je budování vodovodu. Vydatnost vrtu, ze kterého je napájen obecní
vodojem, je omezená a pro zásobování dalších obyvatel nedosta ující. Kvalita pitné vody používaná
ve studních je dlouhodob nevyhovující jako pitná voda, zejména pro rodiny s malými d tmi. Uvažované
náklady na vodovodní p ivad
v etn zasí ování po obci by m ly být cca 20 mil. K , p i emž 60 %
by mohla pokrýt dotace. Bude probíhat hodnocení situace, do kterého zapojíme i ob any, zda mají zájem
vodovod budovat a zda jsou ochotni finan n p isp t na jeho výstavbu.
9. Odpadové hospodá ství
V nejbližší dob by m l být na obecním dvo e naproti obecnímu ú adu p ichystán k odkládání vysloužilých
elektrických za ízení tzv. E-domek a za budovou obecního ú adu a na k ižovatce ulic Palackého
a Nádražní stacionární kontejner na drobné elektro. Do nich budou moci být dávány jen n které druhy
elektroodpadu, nap . televize, po íta ové monitory, elektrohra ky apod. P esný seznam elektroodpadu
vhodného k odložení a doba, ve které bude moci být odevzdán do E-domku, budou vyv šeny
na webových stránkách obce nebo bude k dispozici na obecním ú ad .
Obec se rovn ž chystá zefektivnit sb r a svoz „zeleného“ bioodpadu ze zahrad, nutností je ovšem úzká
spolupráce s Vámi, ob any. Obecním ú adem budou oznamovány termíny, ve kterých se bude provád t
odvoz zeleného odpadu, aby nekon il v p íkopech nebo na cizích pozemcích a hromady bioodpadu
nebyly p ed nemovitostmi dlouho. Vážíme si a d kujeme za každou pomoc p i údržb prostranství
p ed Vašimi domy a zahradami. V pr b hu roku by m ly p ibýt po obci i kontejnery na t íd ný odpad
a bude tedy jen na Vás, zda jich využijete a tím si ušet íte místo v popelnici na sm sný odpad.
10. D lnický d m
O zp sobu využívání D lnického domu se vede mnoho diskusí, a to i na zastupitelstvu. Budova je stále
v majetku obce, p ední
ást, tj. restauraci, vinárnu a spole né prostory v etn
bytu
a sociálních za ízení, má pronajatou Pivovar Nymburk. Ten pov il provozováním a údržbou t chto
prostor paní Bulí kovou, která je zase povinna na v tší akce (nap . plesy, mikulášská, p ednášky)
zajiš ovat ob erstvení. Jelikož má nov obnovené ochotnické divadlo (VOdivadlo) zájem soustavn užívat
jevišt a další prostory ve velkém sále (zadní ást) a zastupitelstvo obce jeho innost podporuje,
bude p ipraven dodatek nájemní smlouvy, kde se up esní práva a povinnosti v užívání objektu
pro pivovar. Do konce m síce b ezna by m la být otázka prostor pro divadlo v D lnickém dom
do ešena.
Chápu rozlad ní n kterých ob an , kte í íkají, že si od zm n v komunálních volbách slibovali nové
silnice, osv tlení, kanalizaci apod., ale vše chce sv j as a ve stavu, v jakém byla obec p edána (viz jiný
lánek v tomto ísle Ose anu), se opravdu nové zastupitelstvo snaží, aby uspo ilo prost edky a naopak
využilo všech možných p íležitostí k získání dotací. D vodem zpráv o innosti obce je snaha Vás pravdiv
a úpln informovat. Pokud nebude napsáno vše, co jste cht li v d t nebo pokud jste n emu
neporozum li i se jen chcete dozv d t více o d ní v obci, pak neváhejte a podívejte se na webové
stránky obce www.velky-osek.cz (nejpozd ji od 1. dubna 2011 v novém kabát ), p ij te na obecní ú ad,
nebo mi napište na starosta@velky-osek.cz.
D kujeme za Vaše pochopení a podporu.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Výzva k zapojení do innosti Výboru majetkového,
investi ního a územního rozvoje
Zastupitelstvo obce Velký Osek z ídilo Výbor majetkový, investi ní a územního rozvoje,
který pomáhá vedení obce v rozhodování o záležitostech týkajících se života ob an v naší obci v oblasti
evidence majetku obce, investic do majetku, územního plánování, pronájm , prodeje a nákup majetku,
stanovisek k investi ním akcím na území obce, získávání dota ních prost edk apod.
Nabízíme Vám možnost podílet se na záležitostech ešených v naší obci. Pokud máte zájem
se nad rámec svých pracovních povinností podílet na rozvoji obce a zárove máte odborné, zejména
profesní, znalosti k p íslušnému výboru, kontaktujte prosím jednotlivé p edsedy výbor . Jistou nutností
je po íta ová gramotnost, zejména ovládání aplikace Internet a e-mail , jelikož mnoho záležitostí
vyžaduje podklady k projednání.
Kontakt: Jakub Munzar, p edseda výboru, e-mail: majetkovy@velky-osek.cz
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Zprávy z obecní matriky
(prosinec 2010)
Životní jubilea:
80 let:
91 let:

Miloslav Vá a
Marie Schillerová

Narození:
Viktor Semerád
Lukáš Macek
Jakub Šípek
Matouš Surmaj
Úmrtí:
Petr erný
Jana Veselá

Informace ke S ítání lidu, dom a byt 2011
Vážení ob ané,
jak už jist z tisku a ostatních médií víte, ke dni 26. b ezna 2011 se uskute ní podle zákona
. 296/2009 Sb., na celém území eské republiky S ítání lidu, dom a byt 2011 (SLDB). Rozhodným
okamžikem s ítání, tj. okamžikem k n muž se vztahují všechny zjiš ované údaje, je
p lnoc z pátku 25. b ezna na sobotu 26. b ezna 2011
Cht li bychom Vás v krátkosti informovat o tom, jak bude s ítání probíhat.
S ítací komisa i za nou od 7. do 26. b ezna roznášet do domácností formulá e. Každý ob an dostane
a vyplní zelený S ítací list osoby sám za sebe, každá domácnost žlutý Bytový list
a majitel i správce domu oranžový Domovní list. Komisa i budou pracovníci eské pošty.
P i návšt v p edloží pr kaz s ítacího komisa e spole n s dokladem totožnosti. Termín návšt vy
ohlásí dop edu lístkem, který Vám vhodí po 26. únoru do schránky spolu s informa ním letákem
o s ítání. Pokud nebudete v uvedenou dobu doma, najdete lístek s návrhem termínu, kdy se komisa
dostaví podruhé. V p ípad , že se vám nebude hodit ani druhý navržený termín, sta í zavolat
na bezplatnou linku S ítání lidu 800 879 702, kde termín druhé návšt vy zm níte. Telefonní íslo bude
uvedeno na lístku, který najdete ve schránce. Formulá e vypl te po tzv. rozhodném okamžiku,
kterým je p lnoc z 25. na 26. b ezna 2011.
Vypln né formulá e je nutné odevzdat do 14. dubna 2011. Existují t i základní cesty:
1. On-line vypln ní na internetu (www.scitani.cz) – nejrychlejší, nejmén pracné
2. Osobní odevzdání komisa i
3. Zdarma odeslání poštou v obálce, kterou dostanete od komisa e
Od 26. února bude každý den od 8.00 do 22.00 hodin v provozu bezplatná informa ní linka S ítání
lidu 800 879 702, informace jsou také na internetu na www.scitani.cz. Pokud budete pot ebovat pomoc
s vypln ním, sta í požádat s ítacího komisa e o asistenci.
Rovn ž si dovolujeme upozornit vlastníky dom na povinnost ozna it budovy íslem popisným p id leným
obcí (zákon . 128/2000 Sb.), aby mohlo prob hnout s ítání bez problém .
Obec bude informace o s ítání zve ej ovat na ú ední desce obecního ú adu, ve výv sních sk í kách
v obci a na internetových stránkách www.velky-osek.cz.
Ivana Adamcová
pracovnice obecního ú adu
obce Velký Osek
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Dluhy nám svazují ruce
Sou asné vedení obce p evzalo od minulého zastupitelstva nemalé obecní závazky, které popsal pan
starosta v minulém ísle Ose anu. Dluhy ve výši asi 19 mil. K (v etn závazk Velkoosecké sportovní
a.s.) nad lalo bývalé zastupitelstvo v posledních letech své innosti. Navíc bylo pravd podobn použito
na provoz obce dalších 17 mil. K z prodeje obecních pozemk . Takové hospoda ení nem že dále
pokra ovat. To je snad každému jasné. Navíc již není mnoho co prodávat a v itelé naléhají na splácení
závazk . Doba, kdy jsou vypisovány dotace pro investice do infrastruktury, se krátí a naopak hrozí sankce
za nedokon enou kanalizaci. Dotace pro zadlužené obce jsou však obtížn dosažitelné a je požadována
spoluú ast obce. Dluhy nám tedy (krom toho, že musí být splaceny) brání v získávání dotací
do zanedbané infrastruktury. asto dostávám otázku, pro není vyvozena odpov dnost konkrétních lidí
za situaci, do které se obec dostala. Je t eba si uv domit, že právní ád toto v podstat neumož uje,
pokud zastupitelstvo takové jednání schválilo. Je tedy t eba se ptát zastupitel minulého volebního
období, pro svým hlasováním umožnili kroky, které v kone ném d sledku dovedly obec do dnešní
finan ní situace.

Sou asné zastupitelstvo rozhodlo, že dluhy z p edchozího období musí být konsolidovány a postupn
spláceny. Cesta k bankrotu pro nás není p ijatelná. Dluhy však p edstavují tém ro ní p íjmy obce
a nelze je vyrovnat ihned. Je tedy nutné šet it a omezit výdaje. Zárove musíme uvážliv naplánovat
investice a rozhodnout, které obecní nemovitosti jsou pro obec nezbytné a zárove je v našich silách
je udržovat v p ijatelném, zdraví neohrožujícím stavu. Podívejme se, kam plynou nejv tší ovlivnitelné
položky v hospoda ení obce.
I.Provozní náklady.
-

Kanalizace: sto né vybírané od ob an , kte í jsou ke kanalizaci p ipojeni, se n kolik let nem nilo,
dluhy u provozovatele kanalizace VODOS se stále navyšovaly až na 3,5 mil. K . Obec bude provoz
kanalizace stále p im en dotovat. Provoz kanalizace se musí zefektivnit zahušt ním sít
p ipojených nemovitostí a vylepšením technologie. Definitivn se zlepšení projeví po dobudování
kanalizace a napojení zbytku obce. Podle dostupných údaj z již p ipojených ob an jich 83 doposud
neuhradilo obci odsouhlasený dar 15 tis. K na budování p ípojek a dalších 34 tento dar neuhradilo
z ásti. To omezuje obec v p ipojování dalších nemovitostí. Tímto zmi ované ob any vyzýváme,
aby dar uhradili a pomohli tak snížit zadlužení obce.
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-

Svoz odpadu: platná vyhláška neumož uje poplatky ob an zvyšovat nad 500 K /ob ana /rok,
a koliv skute né náklady iní okolo 740 K . Soust edíme se na zlepšování komfortu ob an
zvyšováním po tu nádob pro t íd ný odpad, zvyšování etnosti svozu t íd ného odpadu (u papíru
se to již poda ilo) a zavád ním nádob pro další druhy t íd ného odpadu (elektro, bioodpad). Ob ané
mají možnost registrovat u obecního ú adu další nádoby na sm sný odpad, pokud jim standardní
po et nevyhovuje. Jde o další službu obce svým ob an m.

-

Pe ovatelská služba: doposud byly jednotlivé poplatky za služby symbolické a obec doplácela
na tyto služby cca 1,5 mil. K ro n . Zastupitelstvo rozhodlo, že bude pro rok 2011 tyto služby dotovat
ze dvou t etin. P esto, že m li senio i platit jen t etinu skute ných náklad na služby, po et žadatel
výrazn poklesnul, tj. n kte í zájemci tyto služby vyžadují, jen pokud jsou poskytovány prakticky
zdarma (p estože od státu mají nárok na 800 K m sí n , které by jim veškeré náklady na služby
pokrývaly). O definitivní podob t chto služeb a podmínkách, za kterých budou poskytovány, budeme
v zastupitelstvu dále diskutovat na základ zkušeností a vyhodnocení nov nastavených podmínek.

-

Bezpe nost v obci: Pokud jde o obecní policii, zatím se o podmínkách její innosti a úkolech jedná.
I s její pomocí bude provedena studie hodnotící dopravní situaci v obci a budou zvolena adekvátní
ešení, zejména m ení rychlosti, zpomalovací prvky, dopravní zna ení.

-

P ísp vky na innost spolk m v obci: stávající systém chceme zpr hlednit a podrobit diskusi. Byli
jsme nap íklad osloveni, že dotace fotbalist m je nedostate ná. V rozpo tu je vid t 45 tis. K pro FK
Viktorii a 20 tis. K pro Fotbalovou školu. Není tam však vid t 50 tis. K za pronájem plochy
pro bilboardy na obecním pozemku, další tisíce za pronájem jiných reklamních ploch z majetku obce,
obcí hrazené dodavatelské faktury za sekání trávy na h išti (asi 80 tis. K /rok), bezplatné zap j ení
obecní pra ky na praní dres aj. Je t eba vést diskusi, zda toto všechno má platit obec,
nebo by si m li fotbalisté také hledat jiné sponzory i zvýšit/platit lenské p ísp vky. Ušet ené
statisíce z rozpo tu obce by mohly jít na investice, placení dluh nebo podporu senior i do jiných
spolk a aktivit, které rovn ž p ispívají k životu v obci.

II. Investice ve st edn dobém horizontu.
P estože se v této souvislosti hovo í zpravidla o neut šeném stavu komunikací, podle m jsou hlavními
civiliza ními nezbytnostmi vodovod a kanalizace (zde ješt podpo eno hrozbami sankcí za nespln ní
závazku daného EU).
-

Vodovod: p ipojena je pouze ást obce a to na vrt s nedostate nou kapacitou. Tento vrt se nedávno
revitalizoval, je však neperspektivní a není možné jej dále rozši ovat. Jeho další havárie bude t žko
ešitelná. Zbytek obce využívá studny, které na pískovém podloží dávají v tšinou kontaminovanou
a mineralizovanou vodu. Nelze p edpokládat, že se její kvalita zlepší, spíše naopak. Nedostupnost
nezávadné vody m že být velkou p ekážkou pro rozvoj obce, obzvlášt pro rodiny s malými d tmi.
ešením je p ipojení ke zdroji kvalitní vody v TPCA – náklady jsou asi 10 mil. K na p ivad a 10 mil.
K na rozvod po obci (v zelených pásech, bez nutnosti znovu rozbíjet asfalt). Pokud bychom dostali
dotaci, zbývá uhradit asi 5 – 8 mil. K . Obec na toto momentáln nemá, ale p ísp vky p ipojených
ob an (nap . mezi 5 - 10 tis. K na p ípojku) by chyb jící prost edky mohly doplnit. Propojením
se stávajícím vodovodem by se vy ešil i budoucí problém stávajícího zdroje vody. Pokud bude dost
zájemc , je možné vodovod vyprojektovat a požádat o dotaci. Diskutujme o tom, zda využít p íhodné
situace pro definitivní ešení tohoto základního problému nebo doufat, že se nám vyhne další
zhoršování kvality podzemní vody nebo havárie, zp sobená únikem zne išt ní z kanalizace
nebo jiných zdroj .

-

Kanalizace: dobudovat kanalizaci je prioritní úkol z mnoha hledisek. Náklady budou asi mezi
80 a 100 mil. K , za p edpokladu získání dotací bude podíl obce asi 20 mil. K . Vzhledem
k sou asnému stavu financí obce musíme získat každou korunu. P edpokládáme, že p ipojení
ob ané uhradí odsouhlasené dary (viz výše). To nám umožní budovat další p ípojky na stávajících
adech a zvýšit efektivitu provozu kanalizace (pokles náklad na m3 odvedených splašk ).
P esto bude obec provoz kanalizace ze zna né ásti dotovat.

-

Nemovitosti obce: po mnoha letech, kdy se inventarizace majetku obce bu ned lala v bec,
nebo jen velmi povrchn , jsme tento majetek zkontrolovali v etn objekt , kde je uložen. Ke stavu
drobného majetku se vyjad ovat nebudu, záv ry jsou v zápise ze zasedání zastupitelstva obce dne
25. 1. 2011. Stav n kterých obecních nemovitostí je hr zostrašný a pokud nebude investováno
do jejich opravy nebo rekonstrukce, hrozí jejich vážné znehodnocení. Jedná se obzvlášt o d m
s pe ovatelskou službou (do domu zatéká, nevyhovuje ú elu, pro který je provozován, stav interiér
je špatný), ást D lnického domu (okna, topení, fasáda, dezolátní stav bývalého klubu, nevyhovující
režim využívání sálu), budova obecního ú adu (topení, okna, fasáda, p íslušenství), Mate ská školka
a Masarykova základní škola (oboje nevyhovující kuchyn a tepelná izolace). Obec nebude mít
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v dohledné dob prost edky na rekonstrukci všech t chto objekt . Musíme zvážit, které z nich
nezbytn pot ebuje, ty opravit, a ostatní se pokusit prodat.
-

Komunikace: v tomto roce nelze po ítat s rozsáhlými investicemi. Pokud se poda í získat dotace
na opravu Havlí kovy ulice, budeme ji realizovat.

-

Osv tlení a obecní rozhlas: osv tlení v centrální ásti obce bylo t žce zasaženo výkopy
p i stavb kanalizace, chceme opravit nejhorší ásti vedení. Na rekonstrukci obecního rozhlasu jsme
požádali o dotaci z krajských fond .

-

Brusla ská hala: toto není projekt p ipravovaný sou asným vedením obce, ale jeho realizaci za jistých
podmínek nebráníme. P edsedovi p edstavenstva jsme uložili, aby pokra oval v úsilí o prodej akcií
investorovi. Pokud jsme odhlasovali revokaci usnesení bývalého zastupitelstva o prodeji akcií
sdružení eský svaz rychlobrusla vedeného panem Ottou a panem Novákem, pak hlavn kv li
tomu, že podle p ipravené kupní smlouvy by akcie p ešly do vlastnictví nového subjektu hned
po zaplacení 1 mil. K , tj. zlomku skute né ceny pozemk (17 mil. K ). Pan Novák se po seznámeni
s d vody rozhodnutí nového zastupitelstva obce svobodn
rozhodl smlouvu nepodepsat.
O podmínkách nové smlouvy jsme p ipraveni diskutovat. Je t eba konstatovat, že pokud stávající
manaže i Velkoosecké sportovní, a.s., dotáhnou v rozumném termínu do konce prodej akcií
investorovi za p im enou cenu, m že mít jejich dosavadní práce pro obec n jaký význam, jinak bude
„p ínos“ pro obec jen dluh 8 mil. K , které jsme mohli využít lépe (viz výše). Investovat cizí prost edky
do projektu, jehož realizace není smluvn zajišt na silným a d v ryhodným partnerem,
je p inejmenším naivní a nezodpov dné.

Vážení spoluob ané, chceme Vám ve smyslu našich p edvolebních slib poskytovat co nejvíce informací
o práci zastupitelstva a situaci obce. Uvítáme i zp tnou vazbu od Vás – Vaše názory, návrhy a p ání.
Fórem pro tyto názory m že být i nová webová prezentace obce, kterou p ipravujeme na b ezen
nebo Vaše aktivní ú ast na ve ejných zasedáních zastupitelstva obce, konaných vždy v úterý ve er
koncem každého m síce (rozvrh naleznete na webu obce www.velky-osek.cz).
RNDr. Vladimír Matuš
místostarosta obce, místostarosta@velky-osek.cz

Myslivecký ples 2011
Dne 22.1. se konal již 11. myslivecký bál v naší obci.
Tradi ním návšt vník m této akce net eba p ipomínat vysoký standard této akce, ale vy ostatní,
kte í jste se nemohli z r zných d vod zú astnit, si zasloužíte p e íst n kolik v t o tomto plese.
Již odpoledne myslivci pozvali k setkání d ti a rodi e na maškarní ples. Vytopit sál na p íjemných 200C
nebyl problém. I proto byl as strávený za doprovodu len kapely Unikát velmi p íjemný. D ti,
které se dostavily v hojném po tu, byly odm n ny sladkostmi a my ostatní jejich smíchem a radostí.
Vyhodnoceno bylo 5 nejhez ích masek, které si odnesly upomínku v podob hra ek a okolád.
Po bleskovém úklidu bylo vše p ipraveno na zlatý h eb ve era. Záhy se za aly scházet skupinky i páry
t ch, kte í se cht li bavit, tan it a p isp t na dobrou v c. Ú ast byla znovu hojná a ani zvýšené vstupné
neodradilo návšt vníky této akce.
Hudební skupina Unikát je již tradi ní sou ástí tohoto plesu a znovu svou produkcí nezklamala. Bohatá
tombola, kterou místní M.S. P tidubí Velký Osek p ipravilo, znovu zaujala a dokázala z p ítomných
ú astník vymámit finan ní prost edky na fungování sdružení, krmivo pro zv a pé i o ní na celý rok.
Bohaté a kvalitní sponzorské dary místních živnostník a firem naplnily i v cnou tombolu. Lze
konstatovat, že každý m l velmi dobrou šanci si odnést nejen kvalitní kulturní zážitek, ale i velmi p knou
výhru, která pot šila.
Tombola byla rozd lena a zábava na sále pulzovala bez prodlev. P ídavek, který zajistili Velkoose tí
myslivci od skupiny Unikát, prodloužil zábavu až do brzkých ranních hodin.
Každý, kdo se zú astnil, si p i odchodu jist slíbil, že p íští rok nesmí o tento ples p ijít.
Ten kdo by rád vid l vše na vlastní o i, nech navštíví elektronické stránky hudební skupiny Unikát,
nebo zadá do vyhledáva e klí ová slova „Velký Osek ples 2011“.
A my myslivci?? D kujeme sponzor m i ú astník m, jelikož nám pomohli postarat se o zv v okolí
Velkého Oseka.
Zachovejte nám svou p íze a p íští rok na shledanou.
Jan Fagoš
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Pomoc pro Raspenavu - pod kování
B hem lo ského srpna zorganizovala NAD JE o.p.s. spolu s obcí Velký Osek ve ejnou finan ní
a materiální sbírku na pomoc povodn mi postižené Raspenav . B hem necelého týdne darovali místní
ob ané hotovost ve výši 30 tisíc K . Tuto ástku obecní ú ad dorovnal na ástku 50 tisíc K . Tento obnos
byl p eveden na povod ové konto v Raspenav .
V prosinci p išel na obecní ú ad dopis jehož adresátem je Základní škola a Mate ská škola Raspenava,
okres Liberec s v elým pod kováním za finan ní dar. Toto pod kování pat í Vám všem, kte í jste
se sbírky zú astnili; proto zde jeho obsah uvádíme.

Ochotnické divadlo ve Velkém Oseku
V roce 1961 mohli ose tí diváci shlédnout hru Nejsme and lé a v roce 1962 nové nastudování hry
Františka Kožíka P átelství. Rok 1963 p inesl hru Život není sen o spisovatelce Božen N mcové.
Bohužel, z t chto p edstavení se nezachovaly žádné fotografie.
Drama brat í Mrštík Maryša, nastudované oseckými ochotníky v dubnu 1964, p ipomíná jediná
fotografie.
Posledním p edstavením, které je písemn doloženo zápisem v obecní kronice, byla hra Ladislava
Stroupežnického Naši Furianti, kterou ose tí divadelníci uvedli v ervnu 1964. O dalších osudech
divadelního spolku TYL už nevíme nic. Skon il svou innost nebo v ní pokra oval? Poslední nad jí,
že se ješt n co dozvíme o této zajímavé etap oseckého kulturního života, je objevení osobního archivu
pana Václava Brtka, jednoho z pilí divadelního spolku TYL.
P ipravil Václav Žid

Václav Brtek a Anna Šlapáková v p edstavení Maryša (1964)
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LOGO ŠKOLY

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

Zprávy z Masarykovy základní školy Velký Osek
Dotazníkové šet ení "Mapa školy"
Ve dnech 7. - 12. 2. 2011 prob hlo v naší škole dotazníkové šet ení s názvem Mapa školy.
V dotazníku, který vypl ovali žáci školy, jejich rodi e a u itelé, m že každý z nich vyjád it sv j názor
na skladbu p edm t , vzájemné vztahy, na vybavení školy apod. Cílem tohoto šet ení je zjistit,
jak školu vnímají žáci a rodi e, kde vidí její silné a slabé stránky a jakou školu by si p edstavovali,
aby se v ní cítili lépe. V íme, že toto šet ení umožní porovnání s obdobným šet ením z roku 2005,
p isp je k poznání skute ného stavu a stane se inspirací pro další zkvalit ování práce školy.
Vyhodnocení obdrží škola v druhé polovin dubna. S výsledky budete seznámeni na našich webových
stránkách. Všem ú astník m šet ení d kujeme za jejich odpov di.
Úsp ch v okresních kolech p edm tových olympiád
V okresním kole d jepisné olympiády reprezentovali naši školu za átkem února v Kolín Adam Heres
z 9.A a Kate ina Škarková z 8. t ídy. Adam obsadil krásné 5. místo a Ka ka výborné druhé místo, p i emž
vít zství jí uniklo pouze o jediný bod. Ob ma d kujeme za vzornou reprezentaci školy a p ejeme hodn
št stí a úsp ch v regionálním kole v Kladn .
Na matematické olympiád 9. t íd nás koncem ledna v okresním kole zastupoval Ond ej Martikán
z 9. A. Ondra obsadil 8. místo. Ve stejný den se konalo i okresní kolo matematické olympiády 5. t íd,
ve kterém sout žili za naši školu Damir Gruncl, Jan Kulí ek a Igor Ivanov. Velké blahop ání pat í
Damirovi, který obsadil 1. místo v okrese.
T i úsp šné roky v testování znalostí žák 9. ro ník
Naše škola se každoro n ú astní celostátního testování znalostí žák devátých ro ník . Využíváme
testy spole nosti SCIO.
Testování se vždy ú astní kolem 30 000 žák 9. ro ník základních škol a odpovídajících ro ník
víceletých gymnázií v R.
Žáci našich devátých ro ník jsou vždy testováni ve ty ech oblastech: eský jazyk, anglický jazyk,
matematika a obecné studijní p edpoklady. Tém ve všech oblastech jsou znalosti žák naší školy
nadpr m rné; naši žáci mají v eském jazyce lepší výsledky než 80 - 70% zú astn ných škol
a v matematice dokonce trvale ve všech letech lepší výsledky než 80% zú astn ných škol. V anglickém
jazyce se výsledky pohybují od lehce nadpr m rných až po lepší než 80% zú astn ných škol.
eský jazyk vyu ují paní u itelky Alena Šašková a Libuše Plášilová, matematiku paní u itelky Jaroslava
Šormová a Romana Hartmanová, anglický jazyk paní u itelky Zuzana Strej ková, Marcela Muniová
a Jana Lorencová. Rozvoji obecn studijních p edpoklad se v nují všichni u itelé.
Tyto studijní výsledky dávají žák m naší školy velkou šanci na úsp ch p i p ijímacím ízení na st ední
školy a sv d í také o dobré práci našich u itel , kte í své žáky velmi dob e p ipravují pro další studium
a praktický život.
Vedení školy žák m k výborným výsledk m blahop eje a u itel m d kuje za výbornou p ípravu.
Jen po kej, hlemýždi
Pohádky mají rádi snad všichni, a tak pro radost kamarád z 1.stupn , radost svých rodi
a také své pot šení secvi ili žáci 5. t ídy s pomocí t ídní u itelky divadelní p edstavení nazvané
„Jen po kej, hlemýždi“. Jednalo se o t i drobné pohádky s vtipnou pointou na záv r.
Pá áci si op t vyzkoušeli, jak odhodit zbyte ný ostych a vystoupit p ed publikem, což se jim bude v dalším
život jist hodit. Herecké výkony zase poodhalily jinou ást osobností žák a daly vyniknout i t m d tem,
pro které to není až tak snadné v b žné školní výuce. O kostýmy se mnohde postaraly maminky, teti ky
a babi ky, kterým za n pat í velký dík.
P edstavení se hrálo celkem t ikrát. Dvakrát v úterý 8. 2. 2011 v dob výuky pro mladší spolužáky
a 9. 2. 2011 v odpoledních hodinách pro rodi e a p íbuzné. Zde si d ti pro rodi e p ipravily navíc i hry
a sout že. Pá áci o sob dali v d t a p edvedli, že jsou schopný tým. Byl to opravdový zážitek
pro všechny zú astn né.
Edita Burešová, t ídní u itelka 5. t ídy
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Váno ní setkání žák 1. stupn
Již se stalo tradicí, že se p ed Vánoci setkávají žáci 1. stupn naší školy, aby si p ipomn li staré váno ní
zvyky a spole n si zazpívali známé váno ní koledy. V tomto školním roce se sešli v krásn vyzdobené
u ebn hudební výchovy, kde si pro n p ipravili malý váno ní koncert žáci Základní um lecké školy.
ZUŠ v Kolín má svou pobo ku ve Velkém Oseku p ímo v budov základní školy. Vyu uje se zde hra
na klavír, keyboard a zobcovou flétnu. D ti za ínají hned v 1. t íd s všeobecnou hudební naukou,
v 2. pololetí za ínají hrát na zvolený nástroj. To, co se nau ili n kte í za pár m síc , jiní i za n kolik let,
p edvedli na váno ním vystoupení svým spolužák m. M li jsme možnost slyšet známé i mén známé
koledy upravené pro klavír a také zobcové flétny za doprovodu keyboardu a klavíru. N kolik skladeb
zahrál i dechový soubor. Na záv r p edvedli nejmladší žá ci Pastý skou hru se zp vy.
Pod kování pat í všem ú inkujícím, kte í svým vystoupením navodili krásnou a p íjemnou váno ní
atmosféru. Zvláštní pod kování za p ípravu velmi zda ilého koncertu si zaslouží u itelé LŠU – paní
u itelka Pechá ková, manželé Polákovi a paní u itelka eháková.
Helena Babáková, vedoucí metodického sdružení 1. stupn
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Váno ní radování – loutkové divadlo
P edstavení pohádek loutkového divadla žák 3. t ídy MZŠ Velký Osek prozá ilo p edváno ní as
ve školních lavicích. T e áci si p ipravili pohádku O Zlatovlásce, O šípkové R žence a O perníkové
chaloupce. Navrhli a vlastnoru n vyrobili všechny loutky i kulisy. Svoje p edstavení uvedli v n kolika
t ídách na prvním stupni. Hráli s obrovským nadšením jako skute ní herci. Pohádky m ly velký ohlas
u malých divák , herci byli odm n ni dlouhým potleskem.
V záv ru p íjemného p edváno ního konání si žáci p ipravili malou besídku s váno ním pohošt ním
a rozdáváním dárk .
Lu ka Stará, t ídní u itelka 3. t ídy

Zápis do 1. t ídy pro školní rok 2011/2012
Jako každým rokem i letos prob hl zápis prv á k do naší školy. Datum zápisu bylo stanoveno
na 26. a 27. leden 2011. Samotnému zápisu p edcházely sch zky s rodi i v mate ských školách ve Velkém Oseku a v Jest abí Lhot , kde paní u itelky z MZŠ Velký Osek blíže seznámily rodi e
budoucích žák se školou a pohovo ily s nimi na téma školní zralosti.
P ed samotným zápisem prob hl Den otev ené školy, kdy byla škola otev ená ve ejnosti a rodi e
i s budoucími prv á ky ji mohli navštívit a ú astnit se výuky. Návšt vy využily i d ti z mate ské školy
ve Velkém Oseku, které se p išly podívat a prožít kousek „školního“ dne v prvních t ídách.
Celý zápis se nesl v duchu pohádky O pejskovi a ko i ce. Již za hlavním vchodem školy se d ti vydaly
po stopách pejska a ko i ky. Ty je zavedly až ke t íd , kde už na n ekala opravdová pohádka… P ivítali
je pejsek s ko i kou, kte í je spolu s paní u itelkou vzali do pohádky, pejsek s ko i kou si s d tmi povídali
a paní u itelka nenásiln zjiš ovala, jak jsou d ti na školu p ipravené a zralé. Nakonec n jaká krásná
básni ka pro pejska, obrázek ko i ce… a odm na pro malého p edškoláka - krásný keramický p ív sek
a pam tní list. Druhá paní u itelka si mezitím popovídala s rodi i, v novali se informacím o škole a nutné
administrativ . Vše prob hlo v p kné atmosfé e, která jist pom že budoucím školák m t šit se do první
t ídy.
K zápisu se dostavilo 32 d tí a jejich rodi . N kte í rodi e zvažují návšt vu pedagogicko psychologické
poradny a podání žádosti o odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Edita Burešová, u itelka pov ená organizací zápisu
Exkurze t ídy 1.A
Ve st edu 2. února se žáci 1. A t ídy vydali do pražské výstavní sín Mánes na výstavu Play - Hra,
která nikdy nekon í. Již u vchodu byl každý z nás interaktivní expozicí zcela pohlcen. Play je totiž výstava
zcela neobvyklá. Na rozdíl od jiných výstav, kdy se návšt vníci pouze dívají a nesmí se ni eho dotýkat,
si zde návšt vníci naopak musí na exponáty sáhnout, vstupovat do nich a dotvá et je. D ti si mohly hrát
se sv tlem, tvary, v cmi, vyluzovat nejr zn jší zvuky, malovat, stav t z r zných materiál .
A co se d tem na výstav nejvíc líbilo? Snad všechno, ale kluk m nejvíc kroužkový kou ový kanón,
periskop a krabicový tunel. A hol i kám? Asi harfa se sv telnými strunami, vytvá ení barevných stín
a anima ní obrázky z pohádky Sn hová královna. Protože jsme p edem v d li, že si každý návšt vník
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m že do Mánesu p inést jakýkoli p edm t a umístit ho zde jako svého zástupce, vyrobili jsme spole n
ve škole myšku. Tu jsme p ivezli do Prahy a umístili mezi ostatní exponáty. Naše myška tam z stane
až do ukon ení výstavy.
Helena Babáková, t ídní u itelka 1. t ídy

Další informace o škole najdete na www.volny.cz/zsosek.

Obecní knihovna Velký Osek informuje
Uplynulý rok 2010 je již minulostí i pro naši knihovnu. Co p inesl?
V roce 2010 bylo zaregistrováno 350 tená - z toho 97 d tí do 15 let. Knihovnu navštívilo 4.009
tená , kte í si vyp j ili celkem 21.127 knih a asopis . Z toho uživatel po íta e a internetu bylo 603.
Webové stránky knihovny zhlédlo 2.435 zájemc . Knižní fond ke konci roku 2010 obsahoval 14.070
svazk .
V sou asnosti odebíráme a p j ujeme asopisy: Týdeník Kv ty, Instinkt, Vlasta, Tina, Praktická moderní
žena, Praktická Slovenka /= p ejmenovaná Dorka/, Sandra, Burda, Recepty prima nápad , Ud lej si sám,
Chata a chalupá , Zahrádká , Bydlení, Domov, M j d m, Poradce, Koktejl /cestopisný/, Moje zem
eská republika, Cinema, Generace, tená , Grand Biblio, Bravo, ABC, ty lístek, tená , Ose an. V lét
p estal vycházet populární 100+1. Mimo tato pravidelná periodika jsou k dispozici i n která zvláštní ísla
i vydání asopis k ur itým témat m a zam ením: nap . Vánoce, Velikonoce, Perní ky, Pletení, Va ení
a pe ení aj.
Co nového se objevilo v regálech knihovny za poslední období?
Za n me tradi n kolínskou spisovatelkou Irenou Fuchsovou. Její nejnov jší knížka se jmenuje “Když se
zamiluje muž poš áckou láskou“. Nám t a prost edí povídek napovídá již samotný název. Z dalších knih,
hlavn pro ženy to je nap . rozsáhlá sága z USA americké autorky J. Medlicottové „P íb hy
z Covingtonu“ ve ty ech svazcích, „Pouta domova“,
„Zápisník z minulosti“, „Dny po svatb “
a „Neoby ejné Vánoce“. P íb hy plné tajemství, lásky i nenávisti. Pro milovnice p íb h ze starých as
konce 19. století na Vyso in
jsou ur eny p íb hy “Pro svatý pokoj“ /V.Pittnerová/
a „Zasn ženou cestou“ - povídky z doby od adventu do masopustu /kolektiv starých autor /.
Z detektivního žánru k novinkám pat í z ady oblíbené zelené edice P vodní eské detektivky „Zem i
a zapome “ /Welsch/.
Z životopisné literatury stojí za zmínku dva tituly o známých eských here kách r zných generací:
„T i životy Lídy Baarové“ /O. Suchý/ a „Zlata Adamovská“ /Hladký/.
Kdo má rád cestopisy toho jist pot ší: „ Na kánoi nap í Kanadou“ /Kreutzkamp/ a „ Pod africkým
Sluncem. Ke a a Tanzanie“ /Špillarová/.
Pro nejmladší a za ínající tená e jsou ur eny „Obrázkové íkánky“ /Jelínková/, kde je vtipný text dopln n
veselými ilustracemi. „Josífk v pekelný týden“ /Krolupperová/ p edstavuje as, kdy žá ek druhé t ídy
zažívá šokující prom nu - tatínek a maminka se chovají jako malé d ti a role v rodin se obrátí.
Tyto a ješt další knihy na Vás ekají v naší knihovn !
Co nového se ješt událo?
Poprvé se v sobotu 27. listopadu 2010 po ádal DEN PRO D TSKOU KNIHU. Zájemci mohli navštívit
knihovnu a p ihlásit zdarma svou ratolest do knihovny, hlavn ale využít p edváno ního prodeje nových
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knih, ur ených hlavn d tem všech v kových kategorií. Otev eno bylo od 9 do 12 hodin. Akce se setkala
s pom rn dobrým ohlasem a návšt vností.
V prosinci již tém tradi n probíhaly návšt vy t ch nejmenších. Žáci 1. a 3. t ídy p išli s paní u itelkami
Babákovou a Starou do knihovny. V tšina jich zde byla poprvé. Seznámili se s knihovnou, knížkami,
možností p j ování a také si poslechli povídání o J. Ladovi s váno ní tematikou.
Co dále eká knihovnu v letošním roce?
Je to p echod na automatizovaný výp j ní systém Clavius. To znamená ozna it všechny asopisy
a brožury /knihy již jsou/ árovými kódy a nahrát do po íta e. Také musíme doufat, že bude kladn
vy ízena žádost obce o p id lení grantu St edo eského kraje - dotace k získání nového po íta e
pro uživatele a návšt vníky knihovny. Ten sou asný již svým stá ím /12 let/ nevyhovuje sou asným
technickým požadavk m.
J. Dohnalová, knihovnice
Knihovna je otev ena ve dnech:
Po+ t : 9-11
St :
Út+Pá :
-

12-15
hod.
není výp j ní den
12-17.30 hod.

Obecní knihovna Velký Osek, Žižkova 398
Tel: 321 795 544
e-mail : velosek.knihovna@worldonline.cz
www.knihovnavelkyosek.wz.cz/

Pozor! Nezapome te, že je…… B EZEN – m síc tená

NAD JE o.p.s.
Váno ní ohlédnutí
Koncem roku prob hly již tradi ní akce, které tentokrát organizovali lenové neziskové organizace
Nad je o.p.s. Velký Osek. Na první adventní ned li p ipravila mládež z VOdivadla Brou kiádu –putování
s lampionky nejen pro naše nejmenší. Na nám stí u Minerálního pramene probíhal Rukod lný trh,
na kterém m l nejvíc výrobk keramický kroužek. Celou akci zakon ilo zpívání našich d tí
pod rozsvíceným váno ním stromem. Pro zp íjemn ní setkání bylo podáváno ob erstvení (tradi ní štrúdl,
pun a nov ovocné rolády a kremrole), které p ipravili nejen ob ané Velkého Oseka. Další akce,
tentokrát zpíváni koled, se uskute nila 23.12.. Veškerý výt žek z Vašich finan ních p ísp vk je ur en
na po ízení keramické pece pro Masarykovu základní školu, kterou bude využívat keramický kroužek.
D kujeme Vám za ú ast a za pen žité dary. T šíme se na setkání na dalších akcích.
Za Nad ji o.p.s. Šárka Kurková
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Kde se vzal, tu se vzal….Mikuláš pod okny stál...
Každý, kdo se 4.12.2010 odpoledne zastavil v D lnickém dom , spat il nejen Mikuláše, and la a erta,
ale také strávil p íjemný as báje nými a uklid ujícími aktivitami.
Zdobili jsme papírové strome ky, barvili perní ky (na našem webu najdete i slibované recepty), malovali
a vyst ihovali and lské i ertovské postavy. Své fantazii jsme nechali volnost p i výrob
ertovských
medailí ze zava ovacích ví ek. D ti, v kostýmech andílk nebo ertík , mohly se svými rodi i a prarodi i
zpívat, tan it nebo jen tak ádit na mnoho známých a oblíbených melodií. Po celé odpoledne jsme poctiv
zdobili velkou papírovou chaloupku z perníku.
Výsledek byl více než zda ilý a nemálo arod jnic nám naši chaloupku závid lo. Rádi bychom využili této
inspirace a již nyní Vás, všechny dobré, šikovné a nebojácné, pozvali na letošní odpoledne s Mikulášem.
Krom další zábavy bude p ipravena doprovodná výstava vašich perník , chaloupek a všeho vo avého,
malovaného a k vánoc m pat ícího.
Moc se t šíme na každého, kdo se rád baví a nezapomíná na spole enskou relaxaci. Ovšem d íve
než na Mikuláše, uvidíme se s koš aty na arod jnicích 30.4. 2011 na fotbalovém h išti. Op t v íme
ve vaši hojnou a stále rostoucí ú ast a blížícímu se startu "Letu zdar".
Za Korálek Kate ina Hovorková
P ipravované akce Nad je o.p.s.
Kone n se blíží o ekávané jaro a s ním ada plánovaných akcí. Za neme tradi ní Burzou rostlin
a v cí 15. – 17. 4. 2011. Na kv ten je v plánu Den pro d íve narozené a to 11. 5. ve st edu s programem
p ipraveným ve spolupráci s MŠ, MZŠ a ostatními ob any Velkého Oseka. Dále se p ipravuje oslava
Máj . Po 20 letech se našli dobrovolníci a to nejen z ad VOdivadla, kte í cht jí tradi ní polabskou
veselici obnovit. Termín je stanoven na 14. 5. a ve er prob hne zábava v sále D lnického domu. Korálek
p ipravuje arod jnice a Den d tí. Na všech akcích je možné p isp t finan ním darem na keramickou
pec.
Pro se po ádá sbírka na keramickou pec? V únoru je to práv rok, kdy byl pod Nad jí založen keramický
kroužek. Každý týden kdokoliv m že p ijít a za finan ní p ísp vek si vyrobit keramické drobnosti
pro pot šení pod odborným vedením. Ú ast není podmín ná žádným lenstvím, ani pravidelnou
docházkou. Díky obrovskému zájmu z ad ob an všech v kových kategorií dosavadní malá pícka MZŠ
nesta í vypalovat. Od nového školního roku za aly i d ti z mate ské školky p ipravovat výrobky pro své
bližní. Proto vznikl projekt nová keramická pec pro naše ob any. Veškeré p íjmy, které se vyberou
a z stanou po úhrad náklad na pr b h akce, se ukládají na ú tu. Oslovili jsme i místní podnikatele
o jakýkoliv p ísp vek, který pom že k po ízení pece. Touto cestou si dovolujeme požádat o p ísp vek
také Vás. V obchodech s potravinami budou p ipraveny pokladni ky pro sbírku na keramickou pec.
Na p iloženém plakátku i na stránkách www.nad jeops.estranky.cz se m žete seznámit s projektem.
P ij te mezi nás a vyzkoušejte si terapeutickou práci s hlínou a pot šte se vlastním výrobkem.
Šárka Kurková
Den pro d íve narozené
Vážení a milí spoluob ané. V íjnu prob hlo již 4. setkání na Dni pro d íve narozené. Vystoupil
zde zp vák pan Richard Adam. Jeho p íjezd byl s malým zpožd ním, které jsme ale využili
pro popovídání a ob erstvení v p íjemn p ipraveném prost edí sálu D lnického domu. Za to pat í velké
díky obecnímu ú adu. Samotné vystoupení pana Richarda Adama bylo velmi intenzivní. Známé písni ky
ve svižném rytmu nás všechny roztleskaly, rozhoupaly a rozezpívaly. Že vystoupení bylo opravdu
povedené dokládaly p ídavky písní. Na záv r nám pan Adam prozradil v k, na který rozhodn nevypadá.
Moc nás pot šily i vaše díky za tuto akci.
Dostala jsem též otázky, jak to bude s akcemi pro seniory po zm n zastupitelstva? Po ádání Dne
p evzala Nad je o.p.s., nezisková organizace založená obecním ú adem. Na naši innost dostáváme
finan ní dotaci od obecního ú adu, vstupné z akcí a dále dobrovolné p ísp vky z ad ob an a sponzor .
Za t mito akcemi jsou desítky dobrovolnických hodin našich spoluob an . Chci všem touto cestou moc
pod kovat. Naší snahou je i nadále zachovat kvalitu po ad a udržet si Vaši p íze , kterou dokládáte
hojnou ú astí.
Další setkání je stanoveno na 11.5.. Informace budou up esn ny na plakátech. P ij te, ekáme Vás
a t šíme se na Vás.
Šárka Kurková
Keramický kroužek pro dosp lé
Dovolte mi slovy zhodnotit první pololetí tohoto školního roku. Veškeré keramické výrobky,
které maminky a babi ky vyrobily, m žou s p ehledem konkurovat profesionál m. Všechny lenky
keramického kroužku jsou nesmírn šikovné a mají úžasné nápady. Mám z nich obrovskou radost
a t ším se na další pololetí a nové originální výrobky. Od zá í 2010 chodí do kroužku i p edškolní d ti
z místní mate ské školky (viz foto). Jsou velice zru né a kreativní.
Pro velký úsp ch p edváno ního keramického trhu, bude po ádat keramický kroužek další trh svých
výrobk a to v duchu " arod jnic". Uskute ní se 30. 4. 2011 na fotbalovém h išti ve Velkém Oseku.
Za átek bude up esn n na plakátcích "Reje arod jnic".
Jindra Št pa ová
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d ti z mate ské školky

výrobek paní V. Dittrichové

VOdivadlo
VOdivadlo vzniklo ve Velkém Oseku v zá í 2010, jako sou ást obecn prosp šné spole nosti Nad je
o.p.s.. V sou asné dob máme 16 len , z toho 8 len mladších 20 let. VOdivadlo využívá pronajaté
prostory D lnického domu a to jevišt a 2 místnosti v p ísálí. Za pomoci OU jsme tyto prostory zvelebili
tak, že mohou být použity i jako zázemí pro jiné ú ely. Od poloviny zá í jsme pod vedením Aleny Vávrové
studovali pohádku Mrazík s velikým nadšením, i když od listopadu v zimních bundách. Opravili jsme
40 let staré kulisy, vyrobily jsme nové. Šikovné lenky našily kostýmy. Uskute nily se 3 p edstavení.
V pátek 10. 12. 2010 dv - pro školu 1-5 st. a pro Mate skou školu. Samoz ejm zdarma - pro osecké
d ti. V sobotu 11. 12. 2010 bylo p edstavení pro ve ejnost, které m lo obrovský úsp ch. Na p edstavení
p išlo 350 lidí – od malých d tí po seniory. Od oseckých spoluob an slyšíme pod kování a podporu
v naší další innosti. Je to pro nás pobídka k práci.
V sou asné dob bychom cht li nastudovat další hru, jedná se o historickou komedii, ur enou
pro dosp lé diváky. Ve spolupráci s oseckou mládeží obnovujeme v obci tradici staro eských Máj .
Je smutné, že se zárove musíme potýkat s problémy spojenými s p ístupem do D lnického domu. Kv li
negativnímu postoji provozovatelky restaurace v D lnickém dom , paní Bulí kové, již 2 m síce
nezkoušíme v prostorech klubovny VOdivadla a jevišt .
V íme, že pan starosta v dohledné dob celý problém se vstupem do D lnického domu vy eší a my
se op t vrátíme k naší ochotnické innosti.
Alena Vávrová
Vedoucí VOdivadla
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HC Velký Osek – VHL ro ník 2010/2011 aneb „Jak si vedeme?“
A hned od za átku musím odpov d t: „Nic moc – žádná sláva“. V minulém ísle Ose anu jsem uvedl
naše výsledky v sout ži VHL do 9.kola. Tabulka výsledk dosud sehraných zápas od 10.kola
(tj. od 22.11.2011) ukazuje na pokles výher a naopak vzr stající po et našich porážek.
Cht lo by to v tší rozbor, ale pro zd vodn ní sou asného stavu uvedu jen následující:
1. V tšina soupe si jako výpomoc ke svému vít zství zve hrá e z vyšších sout ží (Pod bradský pohár,
krajské sout že na Nymbursku, Kolínsku a Kutnohorsku), kte í již pro sv j v k (30-50 let) dohráli v t chto
sout žích. Rádi si ale zahrají v naší VHL, kde mají být jen amaté i. P ehrávají soupe e svou technickou
dovedností, taktikou a fyzickou zdatností.
2. Neú ast n kterých našich hrá pro nemoc, pracovní zatížení nebo z d vodu rodinných dovolených
v našich utkáních. Zápas potom odehrávají ti, co p ijdou. Znovu p ipomínám, že se hraje bez jakékoliv
p ípravy na led .
Tolik mé zd vodn ní sou asného, ne práv dobrého, stavu našeho družstva.
Dovolte mi ješt , abych se omluvil Lukáši ernému, který mi n jak záhadn vypadl ze seznamu hrá
HC Velký Osek. A on zatím soupe m vst elil již dv branky. Lukáši promi !
A te tedy naše další dosavadní výsledky od 10.kola sout že VHL 2010/2011:

kolo
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

pr b žné výsledky
V. Osek
Sány
V. Osek
V. Osek
volno
Ov áry
Libod ice
V. Osek
volno
K e ho
Volárna
Vikingové
volno
Kutná Hora
Last Minut
V. Osek
D.Chvátliny
V. Osek

kone ný
výsledek

Last Minut
V. Osek
D.Chvátliny
Rož alovice

1:3/ 3:4/ 4:4
4:0/ 1:1/ 2:1
0:0/ 7:0/ 2:0
2:1/ 2:2/ 2:4

8:11
7:2
9:0
6:7

V. Osek
V. Osek
Libice

1:1/ 4:2/ 1:0
odloženo
2:2/ 0:2/ 1:0

6:3

V. Osek
V. Osek
V. Osek

1:0/ 4:1/ 1:2
2:0/ 0:1/ 3:0
1:2/ 1:1/ 2:1

6:3
5:1
4:4

5:2/ 3:1/ 3:1

11:4

1:0/ 0:2/ 1:2

2:4

V. Osek
V. Osek
Sány
V. Osek
Rož alovice

3:4

Aktuální výsledky m žete sledovat na www.zimpdy.cz.
Po adí nejúsp šn jších st elc branek HC Velký Osek po 21. (a 24.) kole sout že VHL:
1. Radek Novotný
2. Jakub Coubal
3. - 4. Ladislav Kedzior
3. - 4. Martin Vlasák

27
18
6
6
Zapsal B. Kaipr
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Elektro jede dál!!!
Vážení ob ané.
Možná, že jste si všimli, že jsem uzav el provozovnu ELEKTRO v ulici 9.Kv tna 354 (vedle pošty).
D vody byly dva a abych zamezil spekulacím a fámám, uvedu je a rozvedu v tomto p ísp vku.
1. Objekt byl prodán novému majiteli.
2. Maloobchodní prodej se nevyplácí.
Vzhledem k tomu, že byl nalezen kupec zmín ného objektu, byl ukon en dohodou i pronájem
provozovny. Náhradní objekt v obci jsem dosud nenalezl, d vodem je snaha o minimalizaci náklad
na pronájem (do 3000,- k v etn energií / m síc).
Plynule jsme se dostali k druhému bodu a tím je zájem ze strany zákazník – zaznamenal jsem stále
klesající tendenci v po tu návšt v provozovny.
Mezi d vody pat í: zvyšující se trend prodeje p es internet, krátká otevírací doba provozovny
a v neposlední ad i to, že zna ná ást zdejších obyvatel je zam stnána ve v tších m stech
kde také eší své pot eby.
To však neznamená, že u m nelze nakupovat dál. Za šest let provozu jsem uspokojil pot eby
mnohých z Vás a nabízím Vám i nadále prodej, odvoz i konzultace ohledn spot ebi
a elektroinstala ního materiálu. Nadále funguje také reklama ní ízení Vámi zakoupených
spot ebi i prodej z letákových a jiných akcí.
Obracejte se na m na telefonu 608 64 64 28 nebo na janfagos@seznam.cz
Touto cestou bych rád pod koval všem zákazník m za p íze a t ším se na další setkání p i pln ní
Vašich p ání.
D kuji za d v ru, Jan Fagoš.

Elektroinstalatérství František Hladík
NABÍZÍ ELEKTRO - SERVIS
veškeré elektro-rozvody v etn p ípojky, hromosvody
Revolu ní 89,Velký Osek
Tel.: 604 929 170
E-mail:Hladik70@seznam.cz

*Autoservis a pneuservis osobní a nákladní auta, prodej pneu
*Opravy pr raz pneumatik za ízením Thermopress
*Ru ní mytí osobních a nákladních aut - WAP horká voda
*P eprava sypkých hmot, sut a odpadu, zap j ení kontejner
Nádražní 768, Velký Osek
Tel. : 321 795 501
www.som-vo.cz

*Je ábnické práce – Autoje áb Praga V3S AD-080, práce z koše
*Doprava – Renault Midlum valník s plachtou – nosnost 3,7 t
*Záme nické a soustružnické práce dle zadání
*Výroba ocelových konstrukcí, elektromontážní práce

P ísp vky do Ose anu
Chcete sv j názor sd lit ostatním? Vyjád ete se k d ní v naší obci. tvrtletník Ose an je Vám k dispozici.
Vaše p ísp vky, osobní oznámení a inzerci m žete nechat na obecním ú ad ve Velkém Oseku nebo je
zašlete na e-mail: osecan@centrum.cz .
Ose an mohou využít také místní podnikatelské subjekty pro reklamu nebo PR lánky za ú elem podpory
místního podnikání, kdy je pro n ur ena zdarma 1. tvrtstrana A4. V p ípad zájmu firem se sídlem mimo
obec Velký Osek podléhá zve ejn ní inzerce cenám dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na místním
OÚ. Uzáv rka pro p íjem p ísp vk do p íštího ísla je 20. kv tna 2011.
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